
 

              

ที ่UVRM2564-007  

8 มกราคม 2564 

เร่ือง แจ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เนื ่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อ้ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  โดยการจ ัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบแทนการจ ัดประชุมสามัญผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

อ้างถึง  สารสนเทศถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลขที่ UVRM2563-053 เร่ือง แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และ

การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้น

เวนเจอร์ ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563  

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรัสต์”) ได้มีมติให้จดั

ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 ของกองทรัสต์ ในวนัท่ี 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์คลบั ชัน้ 

8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (“การประชุมสามัญผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564”) โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในกา ร เ ข้ า ร่ วมประชุมดังกล่า ว  ใ นว ันที่  

4 ธันวาคม 2563 (Record Date )  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึงนัน้  

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เร่ิมมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และทวี

ความรุนแรงขึน้และขยายขอบเขตการแพร่กระจายโรคออกเป็นวงกว้างไปในหลายพืน้ที่ ภาครัฐจึงได้มีการใช้บงัคบักฎหมาย

เพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยเมื่อวนัที่ 3 มกราคม 2564 มีการออก ข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช

ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 16) และค าสัง่ศนูย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 1/2564 เร่ือง พืน้ที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพืน้ที่ควบคมุสงูสดุตามข้อก าหนดออกตามความ

ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548 ซึง่ก าหนดให้พืน้ท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร

ทัง้หมดเป็นพืน้ที่ควบคุมสงูสดุ และห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคซึ่งรวมถึงห้ามการจัดประชุมด้วย ทัง้นี ้

มีผลตัง้แต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จึงไม่สามารถจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ประจ าปี 2564 ตามก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีตามที่แจ้งไว้เดิมได้อีกต่อไป   

 ในการนี ้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี สร. 27/2563 เร่ือง การ

ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัประชมุสามญัประจ าปีที่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

 



 

              

 

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 (“ประกาศที่ สร. 27/2563”) โดยอนุโลม และหากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) มีการออกหลักเกณฑ์ให้ต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติม ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ

ด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงักล่าวต่อไป 

 ดงัที่เรียนข้างต้น ผู้จดัการกองทรัสต์จึงเห็นควรด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1. ยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 ณ วัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้ชีแ้จง
ข้างต้น  
เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รวมถึงเป็นการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทีภ่าครัฐก าหนด  

2. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 โดยใช้วิธีการเผยแพร่
ข้อมูลรายละเอียดวาระการประชุมเพื่อรับทราบแทน 
เนื่องจากวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 เป็นการประชุมเพื่อรายงานข้อมูลให้ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์รับทราบเท่านัน้ ซึ่งตามประกาศที่ สร. 27/2563 ได้ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถด าเนินการ

ด้วยวิธีอื่นแทนการจัดประชุมได้ ดังนัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์จึงเห็นควรก าหนดให้มีการเผยแพร่รายงานผลการ

ด าเนินงานและข้อมลูที่เก่ียวข้องของกองทรัสต์แทนการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 โดยมี

วาระทีจ่ะรายงานดงันี ้

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  

วาระท่ี 3 รับทราบงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

วาระท่ี 4 รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 

30 กนัยายน 2563 

วาระท่ี 5 รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

วาระท่ี 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

รายละเอียดของรายงานผลการด าเนินงานและข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวกับระเบียบวาระข้างต้นปรากฏตามหนงัสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 และเอกสารแนบที่เก่ียวข้อง ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ณ วันที่ 30 

ธันวาคม 2563 และได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายทีม่ีรายชื่อ ณ วนั Record Date เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

นอกจากนี ้กองทรัสต์จะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านที่มีรายชื่อ ณ วัน Record Date สอบถามข้อสงสัย 

 



 

              

- ธนะรัชต์ บุญญะโกศล - 

 

ต่าง  ๆ ได้ ทัง้นี  ้กรุณาส่งค าถามโดยระบุชื ่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สอบถาม พร้อมค าถามมาทาง 

E-mail : ir-uvrm@univentures.co.th ตัง้แต่วนัที่ 8 – 26 มกราคม 2564 และกองทรัสต์จะสรุปข้อซกัถามและค าชีแ้จงเพื่อ

เผยแพร่ต่อไป  

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากมีการเปล่ียนแปลงประการใดจะรายงานให้

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบในล าดบัถดัไป 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท ยนูิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

  

 

 (นายธนะรัชต์ บญุญะโกศล) 

 กรรมการผู้จดัการ 
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